
REGULAMIN 
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  

W BOWLINGU SPORTOWYM 
W SEZONIE 2017/2018 

 
 

§1. Informacja ogólna 
 
1. Drużynowe Mistrzostwa Polski są rozgrywkami ligowymi klubów bowlingowych zrzeszonych w 

Polskim Związku Kręglarskim, których celem jest rywalizacja drużynowa oraz wyłonienie 

najlepszych drużyn, w tym Drużynowego Mistrza Polski. 
 
2. Rozgrywki podzielone są na następujące ligi:  

a) Ekstraklasa,  
b) I Liga   
c) II Liga Północ, II Liga Południe-Wschód, II Liga Południe-Zachód. 

 
Przy zwiększonej ilości zgłoszeo, do klas rozgrywkowych II Ligi, zarząd PZK SBS zastrzega sobie 
prawo do utworzenia niższej klasy rozgrywkowej, w postaci III Ligi DMP. 

 
3. Ekstraklasa składa się z 8. czteroosobowych drużyn klubowych, które rozgrywają 8 kolejek 

ligowych/dni rozgrywkowych w trakcie całego sezonu. 
 
I Liga składa się z 14. czteroosobowych drużyn klubowych, które rozgrywają 5 kolejek ligowych 

w trakcie całego sezonu, składających się z 10. dni rozgrywkowych. 

 
W II Ligach regionalnych udział biorą trzyosobowe drużyny klubowe. Ilośd drużyn w II Ligach 

może wynosid od 3 do 7, przy spełnieniu warunku minimalnej ilości torów potrzebnych do 

przeprowadzenia zawodów. Ilośd kolejek rozgrywanych w poszczególnych ligach oraz sposób 

prowadzenia rozgrywek, w tych klasach rozgrywkowych, będzie ustalona w zależności od 

ostatecznie uzyskanej ilości zgłoszeo. 
 
4. Dopuszczalne jest stawienie się do zawodów w składzie mniejszym, niż opisany w §1 pkt 3 

regulaminu DMP. W przypadku Ekstraklasy i I Ligi  gra zawodnika nieobecnego wynosi 0 pkt. 
 
5. W skład drużyny mogą wchodzid zarówno zawodnicy jak i zawodniczki, przy czym zawodniczki 

oraz juniorzy młodsi, otrzymują 8 punktów handicapu do każdej rozegranej gry indywidualnej. 

Handicapy nie sumują się, maksymalnie jest to 8 punktów na osobę, w jednej grze. 
 
6. We wszystkich klasach II Ligi regionalnej dopuszcza się do rozgrywek nieograniczoną ilośd 

drużyn pochodzących z tego samego klubu macierzystego. 
 
7. Kalendarz  rozgrywek  określony  będzie  w  Terminarzu  Imprez  Bowlingowych  (TIB)  oraz 

Schemacie ligowym, opracowanym przez PZK SBS. Zarząd PZK SBS zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminów i/lub miejsca zawodów, lub do ich odwołania. 

  

8. Kluby, które są organizatorem przypisanej w TIB kolejki ligowej, mają prawo do zmiany 

terminu rozgrywek bez podania przyczyny, tylko na późniejszy termin rezerwowy (dotyczy 

tylko Ekstraklasy i II lig). W takim przypadku organizator ma obowiązek poinformowania, 

drogą poczty elektronicznej, wszystkich pozostałych uczestników ligi oraz zgłoszenia zmiany do 

KGiD PZK SBS, na minimum 21 dni przed pierwotnym terminem zawodów, przypisanym w TIB. 

Informację taką należy wysład w jednym e-mailu ‘Do:’ wszystkich zainteresowanych stron, 

oraz ‘DW:’ (czyt. do wiadomości) na adres sbs@pzksbs.pl. 



 
9. W przypadku, gdy klub organizujący swoją kolejkę ligową będzie chciał zmienid termin swoich 

zawodów, na wcześniej rozpisany w TIB termin rezerwowy, lub na inny termin nieprzypisany 

dla DMP, konieczna będzie elektroniczna zgoda zgłoszonych przedstawicieli wszystkich 

pozostałych drużyn tej ligi. 

 
10. W przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie zgodnego dla wszystkich drużyn terminu, 

mieszczącego się przed ostatnią datą rozgrywek sezonu zasadniczego DMP, a gospodarz nie 

wyrazi chęci na zorganizowanie własnej kolejki, zarząd PZK SBS zastrzega sobie prawo do 

wyznaczenia miejsca rozgrywania danej kolejki w przypisanym wcześniej terminie. Drużyny, 

które nie stawią się na daną kolejkę, otrzymują 0 pkt za tę kolejkę. 

 
11. Drużyny, które nie wyrażą chęci na zorganizowanie własnej kolejki, zobowiązane będą, do 

opłacenia kolejki zorganizowanej przez PZK SBS.  Wysokośd opłaty będzie ustalona 

indywidualnie na podstawie dokumentów księgowych i wysokości opłat za kręgielnie. Opłata 

ta nie będzie wyższa niż 8zł/grę jednakże przewiduje się dodatkową opłatę za organizację 

kolejki przez PZK SBS w wysokości 250 zł. 
 
12. Opłatę za przeprowadzenie kolejki należy przesład na konto Polskiego Związku Kręglarskiego, w 

ING Bank Śląski S.A., o numerze 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360, koniecznie z dopiskiem 
SBS-05, najpóźniej do dwóch tygodni od daty wysłania drogą poczty elektronicznej informacji o 
decyzji zarządu PZK SBS na temat wysokości opłaty. 

 
§2. Zgłoszenie do rozgrywek 

 

1. Na dzieo 06.12.2017r., spis drużyn uprawnionych do sezonu 2017/2018 poszczególnych lig  
przedstawia się następująco: 
Ekstraklasa: 
 
1/ BTS Miraż Wrocław 
2/ Martin Club 2000 Poznao 
3/ BTS Miraż Wrocław 2 
4/ TKB 4 
5/ TKB 1 
6/ Dario Bowling Ostróda 1 
7/ Bartek Wrocław 
8/ WKB 
I Liga: 
 
1/ Sztorm Gdaosk 
2/ Bowling Team Silesia Sosnowiec 
3/ ZORZA 1 Namysłów 
4/ ZORZA 2 Namysłów 
5/ RSPB Radom II 
6/ TKB 3 
7/ Topory Sarkandera Bielsko Biała 
8/ SKB 1 Siedlce 
9/ Diverse Bowling Team Bydgoszcz 
10/ BMC Inowrocław 
11/ RSKB 2 Siedlce 
12/ SPB Radom I 
13/ FIREBALLS PŁOCK 
14/ KB Suwałki 



  
II Liga Północ 

  
1/ Orange Olsztyn 
2/ Helios 2 Olsztyn 
3/ KB Suwałki 2 
4/ Sztorm II GDAOSK 
5/ Sztorm III GDAOSK 
6/ Sztorm IV GDAOSK 

  
II Liga Południe Wschód 

  
1/ Bears Łuków 
2/ RSPB Radom III 
3/ Red Team Zamośd 
4/ Blue Team Zamośd 

  
II Liga Południe Zachód 

  
1/ Bowlers Zielona Góra 
2/ LKB Leszno 
3/ KB Katowice 
4/ Kuźnia Rybnik 
5/ Orzeł Opole 2 

 6/ Orzeł Opole 1 
 

2. Zgłoszenia do rozgrywek ligowych na sezon 2018/2019 będą przyjmowane ostatecznie do 

31. sierpnia 2018. Po tym terminie Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego ustali datę 

ewentualnych baraży ligowych w terminie do 30. września br. Rozgrywki ligowe kolejnego 

sezonu rozpoczną się wg terminarza rozgrywek ligowych ustalonego przez Zarząd SBS.  

 

3. Kluby jednocześnie są zobligowane wypełnid formularze zgłoszeniowe, umieszczone na 

stronie Sekcji Bowlingu Sportowego: www.pzksbs.pl, wykonad skan lub zdjęcie podpisanego 

odręcznie dokumentu i w formie elektronicznej przesład na adres e-mail PZK SBS: 

sbs@pzksbs.pl.  Wzór formularza stanowi załącznik 4 regulaminu. 

 

 4. Rezygnacja drużyny z udziału w rozgrywkach ligowych skutkuje wykluczeniem z rozgrywek, 

z następstwem spadku do najniższej klasy. W przypadku, gdy drużyna bezpośrednio 

awansująca do wyższej klasy rozgrywkowej, wyrazi chęd do pozostania w klasie rozgrywkowej, 

w której dotychczas grała, awans oraz miejsca barażowe uzyskują kolejne drużyny z danej ligi. 

Drużyna, która zrezygnuje z wywalczonego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej nie 

otrzymuje żadnych gratyfikacji finansowych za zwycięstwo w tej lidze. 
 
 5. W zgłoszeniu elektronicznym należy podad nazwę drużyny, imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za kontakt z PZK SBS, włącznie z adresem e-mail i numerem telefonu, oraz 
nazwę i adres centrum Bowlingowego, znajdującego się na terenie Polski, w którym zostanie 

przeprowadzona kolejka. Przy zgłoszeniu do Ekstraklasy warunkiem jest podanie jako miejsca 

rozgrywek obiektu przynajmniej 8-torowego. W zgłoszeniu do II Ligi warunkiem jest podanie 

jako miejsca zawodów obiektu przynajmniej 6-torowego. W przypadku braku możliwości 

rozegrania kolejki ligowej, na obiekcie wskazanym przez gospodarza w formularzu 

zgłoszeniowym, zarząd PZK SBS zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru centrum, w którym 

zostaną przeprowadzone zawody. 

http://www.pzksbs.pl/
mailto:sbs@pzksbs.pl


 

 Zarząd PZK SBS zastrzega sobie, na podstawie otrzymanej ilości zgłoszeo, prawo do zmiany 
podziału terytorialnego rozgrywek oraz przynależności drużyn do regionalnych klas ligowych. 

 
 6. Koszt rejestracji każdej drużyny klubowej jest zależny od ligi i wynosi:  
 Ekstraklasa:  300,00 zł, 
 I liga – patrz §6 punkt 1 
 II liga: 100 zł 

 
7. Termin wniesienia opłaty rejestracyjnej upływa z dniem 31 grudnia 2017r. ( nie dotyczy I 

Ligi ) 
 
Opłatę należy przesład na konto Polskiego Związku Kręglarskiego, w ING Bank Śląski S.A., o 
numerze 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360, koniecznie z dopiskiem SBS-02. 
 
 

§3. Format rozgrywek 
 

 
 

1. W Ekstraklasie odbędzie się 8 kolejek ligowych – w 4 weekendy po 2 dni 
rozgrywkowe każdy. 

2. W I Lidze odbędzie się 5 kolejek ligowych – w 5 weekendów po 2 dni rozgrywkowe 
każdy. 

 
3. W trakcie jednej kolejki drużyny rozgrywają mecze następująco: 

 

Ekstraklasa: kolejka ligowa składa się z 7 pojedynków. W trakcie weekendu będą rozgrywane dwie 

kolejki ligowe. (sobota = 7 pojedynków, niedziela = 7 pojedynków)  

I Liga: kolejka ligowa składa się z dwóch dni rozgrywkowych (sobota = 7 pojedynków, niedziela = 6 

pojedynków)  

 
4. W II lidze ilośd kolejek uzależniona jest od ilości drużyn rozpoczynających sezon i 

może ulec zmianie, gdy w trakcie sezonu doszło do wycofania się lub dyskwalifikacji 
którejś z drużyn. 

 
5. W trakcie jednej kolejki drużyny rozgrywają mecze każdy z każdym. 

 
W II Lidze złożonej z 6 drużyn, podczas zawodów jednej kolejki obowiązywad będzie format 
podstawowy, który przewiduje rozegranie 5 pojedynków każdy z każdym. 
 
 
W II Lidze złożonej z 5 drużyn obwiązywał będzie format rozgrywek taki sam jak w przypadku Ligi 
złożonej z 6 drużyn, z tym, że jeden z pojedynków będzie grany zawsze do nieobecnego 
przeciwnika, a każda drużyna otrzymuje za ten mecz maksymalną liczbę punktów. 
 
W II Ligi złożonej z 4 drużyn, format rozgrywek w jednej kolejce obejmował będzie rozegranie 
dwóch serii pojedynków każdy z każdym – łącznie 2 x 3 mecze. 
 
W II Lidze złożonej z 3 drużyn, kolejki będą rozgrywane w schemacie „jeden na jeden”, podczas 

jednego lub dwóch dni. Oznacza to, że gospodarz kolejki, jako drużyna 1, w jednym dniu gości 

drużynę 2, w drugim zaś drużynę 3, rozgrywając każdorazowo po 5 pojedynków. Analogicznie, 

drużyna 2, w jednym dniu gości drużynę 1, w drugim drużynę 3, oraz drużyna 3 gości, w jednym 

dniu drużynę 1, w drugim drużynę 2. 
 



6. W każdej klasie ligowej mecze rozgrywane będą w układzie pojedynków 
jednoosobowych. 

 
Pierwszą ramkę w meczu kolejki o numerze nieparzystym zawodnicy obu drużyn rozgrywają na 

zmianę, w systemie „ramka za ramkę”, przy czym rozpoczyna zawodnik drużyny, która jest niżej 

rozstawiona w rankingu. Wyjątek stanowi pierwszej kolejce ligowa, w której wszystkie pojedynki 

rozpoczynają drużyny rozstawione na torach parzystych, zgodnie z przygotowanym, przez 

gospodarza zawodów, schematem rozgrywek. W kolejce o numerze parzystym, drużyny 

rozgrywają pierwszą ramkę swoich pojedynków w odwrotnej kolejności. Dalsze ramki meczu 

rozgrywane są w systemie „rzut za rzut”. Wyniki zawodników rozgrywających mecz 
 
 

w kolejności 1, 2, 3, 4, bądź A, B, C, D należy wpisad w arkuszu wyników, w kolumnach 

przypisanych dla danej gry, w lewej kolumnie wpisując wyniki swojej drużyny, w prawej drużyny 

przeciwnej. Gospodarz zawodów wykonuje czytelne skany lub zdjęcia wypełnionych arkuszy i 

wysyła komplet wyników w formie elektronicznej na adres e-mail: sbs@pzksbs.pl. 
 

W każdym meczu zawodnicy rozstawieni po pierwszej ramce na kolejnych pozycjach rozgrywają 

pojedynki indywidualne na zasadzie 1. Vs. 1., 2. Vs. 2., 3. Vs. 3., oraz 4. Vs. 4. Drużyna zdobywa 

dodatkowe punkty, na podstawie wyższej łącznej sumy małych punktów (tzw. „total”) uzyskanej w 

meczu przez wszystkich jej zawodników. 
 

Za zwycięstwo w pojedynku indywidualnym zawodnik dla swojej drużyny uzyskuje 2 punkty, za 
remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. 
 

Za uzyskanie w meczu wyższej łącznej sumy małych punktów drużyna uzyskuje 5 punktów w 

Ekstraklasie i I Lidze oraz 3 punkty w II Ligach, za remis 2 punkty w Ekstraklasie i I Lidze oraz 1 

punkt w II Ligach, za przegraną 0 punktów. 
 

Maksymalna ilośd punktów rankingowych, do uzyskania przez drużynę, która odniesie zwycięstwo 

we wszystkich pojedynkach oraz uzyska wyższy „total” z danej gry, wynosid będzie 13 punktów w 

Ekstraklasie i I Lidze oraz 9 punktów w II Ligach. 
 

7. Suma punktów uzyskana we wszystkich zawodach decydowad będzie o 
ostatecznym układzie tabeli danej klasy rozgrywkowej. 

 
8. W przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu zdecyduje łączna ilośd 

zdobytych małych punktów wraz z handicapami. 
 

9. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Ekstraklasie zostanie Drużynowym 
Mistrzem Polski. 

 
Drużyny z dwóch następnych miejsc otrzymają odpowiednio tytuł I Vice Mistrza Polski i II Vice 
Mistrza Polski. 
 

10. Dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z I ligi awansują bezpośrednio do najwyższej 
klasy rozgrywkowej Drużynowych Mistrzostw Polski PZK SBS. 

 
11. Drużyny, które zdobyły 7. i 8. miejsce w Ekstraklasie ulegają spadkowi do I Ligi. 

 
12. Drużyna, która uzyskała 6. miejsce w Ekstraklasie, rozegra z drużynami, które zajęły 

3 i 4 miejsce w I Lidze turniej barażowy o miejsce w Ekstraklasie. 
 

13. Drużyny,  które  zdobyły  1.  miejsca,  odrębnie  w  II  Ligach  Północnych  oraz  II  
Ligach 

 
Południowych, uzyskują bezpośredni awans do I Ligi. 
 



14. Ilośd drużyn spadających z I Ligi będzie zależna od ilości utworzonych II Lig 
(maksymalnie 4)  

  
 

Opcja 1. W przypadku utworzenia czterech II Lig, z pierwszej ligi spadają automatycznie drużyny z 
miejsc 11-14.  
 
 

Opcja 2. W przypadku utworzenia trzech II Lig, z pierwszej ligi spadają automatycznie drużyny z 
miejsc 12-14.  
 
 

Opcja 3. W przypadku utworzenia dwóch II Lig, z pierwszej ligi spadają automatycznie drużyny z 

miejsc 13-14, a drużyny z miejsc 11-12 rozegrają turniej barażowy z dwoma drużynami II lig z 2 

miejsca. Awans/utrzymanie uzyskują 2 najlepsze drużyny turnieju barażowego. 
 

15. W przypadku niezgłoszenia się drużyny do danej klasy rozgrywkowej, miejsce tej 
drużyny zajmie w kolejności: 

 
16. kolejna drużyna danej ligi, 

 
17. drużyny, które grały w barażach w kolejności zajętego w nich miejsca, 

 
18. drużyny z niższej klasy rozgrywkowej w kolejności zajętego miejsca w lidze, 

następnie średniej wraz z handicapem. 
 

19. Każda kolejka ligowa rozgrywana jest w trakcie jednego dnia i organizowana jest, w 
porozumieniu z Komisją Gier i Dyscypliny, przez klub, który jest gospodarzem kolejki. 
 
W przypadku mniejszej ilości drużyn w lidze (tj. 6 i poniżej), dopuszcza się możliwośd rozegrania 
dwóch kolejek w jednym dniu za zgodą wszystkich drużyn. 
 

20. W schemacie ligowym na stronie PZK SBS zostanie opublikowana informacja, kto będzie w 
danym dniu gospodarzem kolejki. 
 
 

§4. Opłaty za kolejki ligowe 
 

 

1. Opłata za start w jednej kolejce ligowej wnosi 100 zł od każdej zarejestrowanej drużyny 
 
Ekstraklasy. W klasach rozgrywkowych II Ligi opłata za start drużyny w jednej kolejce wynosi 80 zł, 

od każdej zarejestrowanej drużyny. Łączną opłatę startową stanowid będzie krotnośd ww. kwot 

pomnożona przez ilośd zarejestrowanych w danej lidze drużyn. 
 
2. Kluby zobowiązane są do wpłaty łącznej opłaty startowej, za każdą zgłoszoną do rozgrywek 

drużynę, najpóźniej w terminie do dwóch tygodni przed oficjalnym terminem startu pierwszej 

kolejki DMP, zgodnie z TIB PZK SBS w danym sezonie (I Liga wg §6 punkt 1). 
 
Opłatę należy przesład na konto Polskiego Związku Kręglarskiego, w ING Bank Śląski S.A., o 
numerze 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360, koniecznie z dopiskiem SBS-03. 
 
Pulę nagród pieniężnych stanowid będzie stanowid będzie 70% uzyskanej kwoty. 
 
3. Podział puli nagród: 
 

a) Ekstraklasa – 55% (z tego 1 miejsce: 40%, 2: 30%, 3: 20%, 4: 10%) 
 

b) I Liga – patrz §6 punkt 1 
 

c) II Ligi – 45% (z tego 1 miejsca: 40%, 2: 30%, 3: 20%, 4: 10% - z proporcjonalnym podziałem 
na ilośd II lig). 

 



Koszt rejestracji oraz ewentualne kary finansowe nie zwiększają puli nagród. 
W przypadku braku utworzenia wszystkich zakładanych lig, rozkład puli nagród będzie przeliczony i 
ulegnie proporcjonalnej modyfikacji. 
 

4. PZK SBS jest fundatorem pucharów dla trzech najlepszych drużyn w Ekstraklasie oraz w niższych 

klasach rozgrywkowych. Puchary na zakooczenie rozgrywek zapewnia, w imieniu PZK SBS, 

organizator ostatniej kolejki. Wartośd zakupionych pucharów nie może przekroczyd kwoty 500 zł 

dla Ekstraklasy, 450 zł dla I Lig oraz 350 zł dla II Lig. Rozliczenie zakupów będzie wykonywane 

bezgotówkowo, w formie przelewów zleconych przez księgowośd PZK, na podstawie faktur 

zakupowych przesłanych na adres pocztowy Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu. W 

przypadku konieczności zapłaty gotówkowej za zakup pucharów należy taki fakt uzgodnid z 

zarządem PZK SBS, a zwrot kosztów poniesionych za zakup będzie wykonany tylko na podstawie i 

po otrzymaniu opisanej faktury. Kopie elektroniczne w postaci skanów lub zdjęd faktur należy 

również przesład na adres e-mail PZK SBS: sbs@pzksbs.pl. 
 

§5. Obowiązki gospodarza kolejki ligowej (dotyczy Ekstraklasy i II Ligi) 
 
 

1. Organizatorem kolejki ligowej jest gospodarz kolejki, tzn. klub, którego drużyna w schemacie 
ligowym jest podana jako gospodarz.  
 
2. Drużyny są zobowiązane do całkowitego pokrycia kosztów związanych z wynajęciem torów tylko 
i wyłącznie podczas kolejek, których są gospodarzem. 
 
3. Kapitanowie drużyn klubowych w każdej lidze wybierają spośród siebie na dany sezon 3-

osobową Komisję sędziowską. Gospodarz pierwszej kolejki jest odpowiedzialny, aby wybór nastąpił 

przed pierwszą rundą, pod rygorem unieważnienia wyników całej kolejki. Gospodarz pierwszej 

kolejki może zwrócid się do Komisji Gier i Dyscypliny o pomoc w ustaleniu Komisji sędziowskiej 

przed pierwszą kolejką. O składzie imiennym Komisji sędziowskiej, wybranej spośród jej członków , 

przewodniczący powiadamia niezwłocznie drogą elektroniczną Komisję Gier i Dyscypliny lub zarząd 

PZK SBS. 
 
4. Jeżeli Komisja nie zostanie wybrana wcześniej, a gospodarz kolejki nie jest pewny, że zostanie 

ona wybrana przed pierwszą rundą rozgrywek, wystąpi on do Komisji Gier i Dyscypliny o 

zapewnienie Sędziego z ramienia PZK SBS oraz pokryje jego koszt w wysokości 300,00 zł. 
 
5. W przypadku powołania Komisji sędziowskiej, PZK SBS dopuszcza, aby jej członkowie mogli brad 
udział w rozgrywkach. 
 
6. Każdy gospodarz rozgrywek zobowiązany jest do ustalenia z Kręgielnią terminu rozpoczęcia 

rozgrzewki kolejki ligowej w godzinach od 9.00 do 10.00. W II ligach dopuszcza się rozpoczęcie 

rozgrzewki kolejki ligowej w godzinach od 9:00 do 12:00. Miejsce zawodów musi byd otwarte i 

dostępne przynajmniej pół godziny przed rozgrzewką, aby zawodnicy mogli się przygotowad. 
 
7. Jeżeli gospodarz nie ustali inaczej, rejestracja drużyn odbędzie się o 9:00, rozgrzewka o godz. 

9:30, natomiast smarowanie będzie w zakresach 38-42 stopy ratio 1/3 – 1/7 . Aby ustalid inaczej, 

gospodarz jest zobowiązany przesład schemat rozgrywek i wykres smarowania ( nie dopuszcza się 

smarowao poniżej 38 stóp na rozgrywki ligowe, chyba że ilośd gier w bloku bez smarowania na 

pojedynczy tor będzie mniejsza lub równa 12.) na adres sbs@pzksbs.pl, na co najmniej 14 dni przez 

kolejką, której jest gospodarzem. 

8. Gospodarz kolejki, jako organizator, odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie zawodów 
oraz ewidencję wyników on-line w systemie scoringowym udostępnionym przez 
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PZK SBS, w danym dniu rozgrywek, nie później jak do godz. 21:00. Nieuzasadnione opóźnienie 

wprowadzenia wyników będzie skutkowało nałożeniem przez KGiD PZK SBS, na gospodarza kolejki, 

kary regulaminowej w postaci utraty 15 punktów rankingowych. 
 
9. Przygotowany schemat prowadzenia rozgrywek w Ekstraklasie oraz II Lidze stanowią załączniki 

niniejszego regulaminu. Gotowe formularze kart gier z rozpisanymi numerami drużyn oraz torów 

będą udostępnione w zakładce ‘Regulaminy’ na stronie PZK SBS: www.pzksbs.pl. W przypadku 

niepełnej liczebności w ligach zaproponowany będzie odrębnie przygotowany schemat rozgrywek. 

Gospodarze rozgrywek każdorazowo przed swoją kolejką zdecydują o kolejnej numeracji drużyn w 

danej lidze. Na jej podstawie wydadzą drużynom przypisane ich numerom formularze kart gier. 
 
10. Podpisane przez kapitanów drużyn formularze są zbierane przez wyznaczoną przez gospodarza 

rozgrywek osobę odpowiedzialną za ewidencję wyników, sprawdzane pod względem 

prawidłowości ich wypełnienia, a następnie wprowadzane do systemu scoringowego PZK SBS. 

 
11. Zebrane formularze muszą zostad przechowane przez gospodarzy kolejek do ogłoszenia 
wyników ostatnich rozgrywek DMP PZK SBS w danym sezonie. 
 
12. Gospodarz pierwszej kolejki odpowiada za sprawdzenie wszystkich drużyn odnośnie uiszczenia 

łącznej opłaty startowej, pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek. W przypadku braku 

potwierdzenia łącznej opłaty startowej w elektronicznej ewidencji klubowej na stronie 

www.pzksbs.pl drużyny są zobowiązane posiadad przynajmniej kopię dowodu dokonania tej 

wpłaty na podany numer konta bankowego PZK. 
 
13. Gospodarz odpowiedzialny jest również za zachowanie osób postronnych, w przypadku 
naruszenia zasad sportowych, konsekwencją może byd karą finansowa od 200 do 500 zł. 
 
 

§6. I Liga 
 

1.  Drużyny I Ligi wpłacają na konto PZK SBS kwotę 2600 PLN i jest to opłata łączna, 
przeznaczona na wynajem obiektu ‘Król Kul’ w Łodzi, organizację wszystkich kolejek 
ligowych i zawiera w sobie opłatę rejestracyjną drużyny klubowej. Gospodarzem każdej 
kolejki jest Drużyna wyznaczona przez Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego i wymieniona w 
schemacie ligowym. Opłata za I ligę po uzgodnieniu z PZK SBS może zostad wpłacona w 
dwóch równych ratach. W sezonie 2017/2018  wpłata pierwszej raty nastąpi do 09. grudnia 
br., a druga do 20. stycznia 2018r. Wniesienie opłaty może nastąpid poprzez rozliczenie 
nagród osiągniętych za wynik z poprzedniego sezonu. 
 

 Nagrody dla I Ligi  
 I miejsce   - 2000zł 
 II miejsce  - 1500zł 
 III miejsce - 1000zł 
 IV miejsce  – 600zł 
 V miejsce   – 500zł 
 VI miejsce  – 400zł 
 

2.  Kapitanowie drużyn klubowych w każdej lidze wybierają spośród siebie na dany sezon 3-
osobową Komisję sędziowską. PZK SBS podczas pierwszej kolejki jest odpowiedzialny, aby 
wybór nastąpił przed pierwszą rundą.  

 
3.  W przypadku powołania Komisji sędziowskiej, PZK SBS dopuszcza, aby jej członkowie mogli 

brad udział w rozgrywkach. 
 
 4.  Każda kolejka ligowa rozgrywana jest wg następującego schematu: 
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        9.00-9.15-  rejestracja drużyn 
        9.15-9.35 rozgrzewka 
        9.35- start rozgrywek 
 

5. Smarowanie będzie w zakresach 38-42 stopy ratio 1:3 – 1:7 . Losowanie smarowania z puli 
oficjalnych sportowych smarowao WTBA2017 i 2018 (jeżeli będzie już dostępne) nastąpi o godz. 
9:00 przed rozpoczęciem każdej z pięciu kolejek ligowych. Do czasu zakupu przez SBS maszyny 
natryskowej, smarowanie  wykonywane będzie za pomocą maszyny marki AMF Summit S 
series 

 
 6. Drużyna wyznaczona w schemacie ligowym, będzie odpowiedzialna za sprawne 
przeprowadzenie zawodów oraz ewidencję wyników on-line. 
 
 7. Przygotowany schemat prowadzenia rozgrywek w Ekstraklasie oraz II Lidze stanowią 

załączniki  niniejszego regulaminu. Gotowe formularze kart gier z rozpisanymi numerami drużyn 

oraz torów będą udostępnione w zakładce ‘Regulaminy’ na stronie PZK SBS: www.pzksbs.pl. W 

przypadku niepełnej liczebności w ligach zaproponowany będzie odrębnie przygotowany schemat 

rozgrywek. 

 

 8. Podpisane przez kapitanów drużyn formularze są zbierane przez wyznaczoną przez 

gospodarza rozgrywek osobę odpowiedzialną za ewidencję wyników, sprawdzane pod względem 

prawidłowości ich wypełnienia, a następnie wprowadzane do systemu scoringowego PZK SBS. 

 
 

§7 Baraże 
 
1. Drużyna, która wystąpi w barażach, może do gry wystawid tylko tych zawodników klubowych, 
którzy w danym sezonie zasadniczym rozegrali minimum 1 grę w tej drużynie. W przypadku drużyn 
II Ligi, które zajęły 2. miejsca w swoich ligach, warunkiem dopuszczenia do rozgrywek barażowych 
jest wystawienie drużyny w składzie czteroosobowym, uwzględniając zapisy określone w § 8 w 
punkcie 8. 
 
2. Opłata startowa za udział w rozgrywkach barażowych wynosi 240,00 zł od każdej uczestniczącej 

drużyny. Płatnośd powinna byd uregulowana na miejscu, bezpośrednio przed rozpoczęciem 

rozgrywek. Niestawienie się drużyny klubowej na rozgrywkach barażowych, bez wcześniejszego 

zgłoszenia rezygnacji, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia ww. opłaty. Zgłoszenie, do Komisji Gier i 

Dyscypliny za pośrednictwem Zarządu PZK SBS, legalnej rezygnacji z udziału w rozgrywkach, 

wniesione na co najmniej 10 dni przed datą rozgrywek, zwalnia z obowiązku dokonania opłaty 

startowej. W przypadku nielegalnej rezygnacji z rozgrywek klub, który zgłosił drużynę rezygnującą 

do rozgrywek DMP w danym sezonie, zobowiązany jest do wpłacenia ww. opłaty, najpóźniej do 5 

dni roboczych po dacie rozgrywek, na podany wcześniej numer konta PZK SBS. Bezpośrednim 

następstwem nieuregulowania płatności jest zawieszenie praw członkowskich klubu. 
 

3. Baraże zostaną rozegrane zgodnie z podanym Systemem Rozgrywek Baraży. 
 
4. W przypadku remisu, w dalszej kolejności decyduje suma punktów w całych barażach, dalej 

łączna suma małych punktów liczona łącznie z handicapem, ostatecznie wyższy total drużyn 

uzyskany w sezonie zasadniczym DMP PZK SBS. 
 
5.  Miejsce zostanie ustalone i podane przez KGiD, Rozpoczęcie rozgrzewki: godz. 10:00. 
6. Wybrane miejsce będzie możliwie neutralne dla wszystkich uczestniczących w barażach 
zespołów.  
 
 

7. Schemat baraży opracowany dla 4. drużyn uczestniczących w rozgrywkach. 
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SYSTEM ROZGRYWEK BARAŻY  
 

 

Gra 1 

 Dr 1 / Z 1 Dr 2 / Z 1  Dr 3 / Z 1 Dr 4 / Z 1  

 Dr 4 / Z 2 Dr 1 / Z 2  Dr 2 / Z 2 Dr 3 / Z 2  

 Dr 3 / Z 3 Dr 4 / Z 3  Dr 1 / Z 3 Dr 2 / Z 3  

 Dr 2 / Z 4 Dr 3 / Z 4  Dr 4 / Z 4 Dr 1 / Z 4  

   

 Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
      

      

   Gra 2   

 Dr 1 / Z 4 Dr 2 / Z 4  Dr 3 / Z 4 Dr 4 / Z 4  

 Dr 4 / Z 1 Dr 1 / Z 1  Dr 2 / Z 1 Dr 3 / Z 1  

 Dr 3 / Z 2 Dr 4 / Z 2  Dr 1 / Z 2 Dr 2 / Z 2  

 Dr 2 / Z 3 Dr 3 / Z 3  Dr 4 / Z 3 Dr 1 / Z 3  

   

 Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
      

      

   Gra 3   

 Dr 1 / Z 3 Dr 2 / Z 3  Dr 3 / Z 3 Dr 4 / Z 3  

 Dr 4 / Z 4 Dr 1 / Z 4  Dr 2 / Z 4 Dr 3 / Z 4  

 Dr 3 / Z 1 Dr 4 / Z 1  Dr 1 / Z 1 Dr 2 / Z 1  

 Dr 2 / Z 2 Dr 3 / Z 2  Dr 4 / Z 2 Dr 1 / Z 2  
        

 

 

Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
 
 
 

 

 



   
      

  Gra 4   

Dr 1 / Z 2 Dr 2 / Z 2  Dr 3 / Z 2 Dr 4 / Z 2  

Dr 4 / Z 3 Dr 1 / Z 3  Dr 2 / Z 3 Dr 3 / Z 3  

Dr 3 / Z 4 Dr 4 / Z 4  Dr 1 / Z 4 Dr 2 / Z 4  

Dr 2 / Z 1 Dr 3 / Z 1  Dr 4 / Z 1 Dr 1 / Z 1  

    

 Przerwa techniczna – smarowanie torów   
     

     

  Gra 5   

Dr 3 / Z 1 Dr 4 / Z 1  Dr 1 / Z 1 Dr 2 / Z 1  

Dr 2 / Z 2 Dr 3 / Z 2  Dr 4 / Z 2 Dr 1 / Z 2  

Dr 1 / Z 3 Dr 2 / Z 3  Dr 3 / Z 3 Dr 4 / Z 3  

Dr 4 / Z 4 Dr 1 / Z 4  Dr 2 / Z 4 Dr 3 / Z 4  

  

Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
     

     

  Gra 6   

Dr 3 / Z 4 Dr 4 / Z 4  Dr 1 / Z 4 Dr 2 / Z 4  

Dr 2 / Z 1 Dr 3 / Z 1  Dr 4 / Z 1 Dr 1 / Z 1  

Dr 1 / Z 2 Dr 2 / Z 2  Dr 3 / Z 2 Dr 4 / Z 2  

Dr 4 / Z 3 Dr 1 / Z 3  Dr 2 / Z 3 Dr 3 / Z 3  

  

Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
     

     

  Gra 7   

Dr 3 / Z 3 Dr 4 / Z 3  Dr 1 / Z 3 Dr 2 / Z 3  

Dr 2 / Z 4 Dr 3 / Z 4  Dr 4 / Z 4 Dr 1 / Z 4  

Dr 1 / Z 1 Dr 2 / Z 1  Dr 3 / Z 1 Dr 4 / Z 1  

Dr 4 / Z 2 Dr 1 / Z 2  Dr 2 / Z 2 Dr 3 / Z 3  

  

Zawodnicy przechodzą o 1 tor w prawo po każdej rozegranej pełnej grze  
     

     

  Gra 8   

Dr 3 / Z 2 Dr 4 / Z 2  Dr 1 / Z 2 Dr 2 / Z 2  

Dr 2 / Z 3 Dr 3 / Z 3  Dr 4 / Z 3 Dr 1 / Z 3  

Dr 1 / Z 4 Dr 2 / Z 4  Dr 3 / Z 4 Dr 4 / Z 4  

Dr 4 / Z 1 Dr 1 / Z 1  Dr 2 / Z 1 Dr 3 / Z 1  
       

 
 

 

 



 
 

DRUŻYNA NR 1 
 

DRUŻYNA NR 2 
 

DRUŻYNA NR 3 
 

DRUŻYNA NR 4 

 
 

PUNKTACJA:  
  

1 POZ = 4 pkt PRZY REMISIE NA POZ 1-2 PO 3 pkt 
  

2 POZ = 3 pkt PRZY REMISIE NA POZ 2-3 PO 2 pkt 
  

3 POZ = 2 pkt PRZY REMISIE NA POZ 3-4 PO 1 pkt 
  

4 POZ = 1 pkt  
  

 

Przy udziale 3 lub 5 drużyn punktacja ulega zmniejszeniu o 1 pkt. 
 

§8. Dodatkowe uregulowania 
 

1. Nad organizacją zawodów z głosem rozstrzygającym w spornych kwestiach regulaminowych, po 
Komisji Sędziowskiej lig, czuwa Komisja Gier i Dyscypliny i zarząd PZK SBS. 
 
2. Wszystkie drużyny winny stawid się na każdą rundę rozgrywek najpóźniej na 15 minut przed 

czasem rozpoczęcia, w celu przedłożenia stosownych dokumentów i odebrania formularza 

ewidencji wyników. 
 
3. Wszystkie pojedynki rozgrywane są na parze torów, systemem amerykaoskim, w kolejności „rzut 
za rzut” zawodnika. 
 
4. Drużyna, która spóźni się na rozpoczęcie turnieju, do momentu zakooczenia przez drużynę 

przeciwną pierwszej ramki pojedynku, zobowiązana jest zaczekad do kooca rozgrywanych przez 

drużyny klubowe pojedynków i może przystąpid do gry dopiero od następnego pojedynku, bez 

możliwości przeprowadzenia rozgrzewki. 
 
5. W przypadku powiadomienia organizatora zawodów o możliwym spóźnieniu, komisja ligowa, w 

składzie obecnym na miejscu, zdecyduje o ewentualnym przesunięciu startu rozgrywek, nie później 

niż o 20 minut. 

 

6. Za każdy nierozegrany pojedynek, drużyna która się spóźniła, otrzymuje 0 punktów. 

 

7. Klub nie jest zobowiązany do wcześniejszego podawania składu swojej drużyny. Zawodnik staje 

się pełnoprawnym członkiem drużyny w momencie, kiedy zgłosi się do udziału w zawodach i 

rozpocznie grę, w przynajmniej jednym pojedynku. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym 

przystąpienie do zawodów, jest posiadanie ważnej, aktywnej licencji zawodniczej na dany sezon 

rozgrywek oraz dopełnienie pozostałych warunków uczestnictwa w zawodach rangi mistrzowskiej. 

Jeżeli przystępujący do zawodów uczestnik nie posiadał wcześniej licencji zawodniczej PZK, 

powinien złożyd stosowny formularz wniosku o nadanie licencji. W celu aktywacji licencji należy 

przesład stosowną opłatę na konto PZK, najlepiej nie później niż na 10 dni roboczych przed 

planowanym terminem kolejki ligowej oraz przesład potwierdzenie elektroniczne na adres e-mail: 

sbs@pzksbs.pl. Wpłaty należy dokonywad zgodnie z instrukcją zawartą w Ogólnym Regulaminie 

Zawodów. O poprawności i legalności aktywacji decyduje data zaksięgowania opłaty licencyjnej na 

koncie bankowym PZK. Aktywacja licencji nastąpi każdorazowo po weryfikacji wpłat. Opłaty 

wniesione po tym terminie będą uniemożliwiały weryfikację jego poprawności oraz wprowadzenie 

danych zawodnika do katalogu zawodników PZK SBS, co skutkowad będzie anulowaniem jego 

wyników w danej kolejce. Władze klubów odpowiadają za delegowanie na zawody tylko 

uprawnionych zawodników. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwośd uiszczenia opłaty za 

licencję na ręce organizatora kolejki, który przekaże ją na konto sekcji, w tygodniu następującym 

po jej rozegraniu.  
 

 

 



 
 

8. Zawodnik nie może zmienid drużyny do kooca sezonu, jeżeli zagrał przynajmniej jedną grę w 

danej drużynie. Wyjątkiem jest przejście zawodnika do drużyny tego samego klubu, która gra w 

lidze wyższej(np. w związku z kontuzją innego zawodnika tej drużyny), jednak zawodnik ten 

zobowiązany jest dokooczyd sezon w „nowej” drużynie. Zabronione jest również przejście 

zawodnika do drużyny z wyższej klasy rozgrywkowej tego samego klubu, która gra w turnieju 

barażowym. 
 

9. W trakcie gier zawodnicy drużyny muszą przebywad w obszarze między rozbiegiem, a miejscami 

siedzącymi. W tym obszarze mogą przebywad wyłącznie zawodnicy, zgłoszony trener, sędziowie 

oraz osoby odpowiedzialne za rozgrywki z ramienia centrum (m.in. obsługa techniczna). 
 

10. W trakcie turnieju możliwe jest zastąpienie zawodnika grającego przez zawodnika 

rezerwowego po zakooczeniu każdego pojedynku. W przypadku kontuzji zawodnika grającego 

dopuszcza się możliwośd dokonania zmiany w trakcie trwającego pojedynku. Zawodnik, który 

odniósł kontuzję, nie może ponownie przystąpid w tym dniu do turnieju, a do jego wyniku będą 

zaliczone tylko ukooczone gry. Wynik łączny gry, w której nastąpiło wprowadzenie zawodnika 

rezerwowego, należy zapisad bez handicapu dla zawodnika oznaczonego „ZR” o wskazanym 

numerze licencji. 
 
11. Drużyna podczas rozgrywek musi występowad w jednakowych strojach klubowych (dotyczy to 
również koloru spodni, szortów, spódniczek). Dopuszcza się minimalne różnice w odcieniu. Na 
koszulkach musi się znajdowad emblemat klubu, dopuszczalne są napisy o treści reklamowej, nie 

przekraczającej 200 cm
2
. 

 
12. W przypadku braku jednakowych strojów, drużynie zostanie odjęte 100 punktów, w każdej 

grze, w której będzie grała w stroju nieprzepisowym. Jednakże musi byd ona poinformowana przed 

rozpoczęciem gry przez drużynę przeciwną, Komisję sędziowską lub Sędziego zawodów. 
 
13. Podczas rozgrywek, wszystkich zawodników obowiązuje zachowanie godne sportowca. 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia podczas całej kolejki ligowej, z wyłączeniem przerwy 

technicznej na smarowanie torów. Istnieje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również 

przebywanie na obiekcie po jego spożyciu. 
 
14. Reprezentantem drużyny klubowej na zawodach jest wybrany i zgłoszony przed 

przystąpieniem do rozgrywek kapitan i tylko on kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za 

przeprowadzenie rozgrywek. Ze względu na możliwośd nieobecności kapitana podczas gier danego 

turnieju wskazane jest powołanie przez drużynę zastępcy kapitana. Wybrani kapitanowie lub 

zastępcy muszą byd oznaczeni na kartach wyników przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 
15. Każdy z startujących zawodników licencjonowanych przystępując do zawodów wyraża zgodę 
na udostępnienie wizerunku do celów promocyjnych i reklamowych PZK SBS. 
 
16. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnych badao lekarskich. 
 
17. Kluby po zgłoszeniu do rozgrywek ligowych zobowiązane są ponieśd opłaty startowe swoich 

drużyn związane z pulą nagród w danej lidze we wszystkich kolejkach ligowych sezonu, bez 

względu na to, w ilu kolejkach wystąpią. Po rozpoczęciu rozgrywek DMP w danym sezonie nie 

przewiduje się zwrotów żadnej części łącznej opłaty startowej. 
 
 

 

 



 
 

18. Niestawienie się do pojedynku ligowego spowoduje uzyskanie przez drużynę nieobecną 0 
punktów rankingowych za kolejkę. Pozostałe drużyny, w rundach rozpisanych z nieobecnymi 
drużynami, rozgrywają swoje pojedynki bez przeciwników. Wyniki gier w tych pojedynkach są 
równoprawne z innymi, rozgrywanymi kompletnych pojedynkach. 
 
19. W przypadku Ekstraklasy i II Ligi trzykrotne niestawienie się w dniu rozgrywkowym przez daną 
drużynę powoduje automatyczną dyskwalifikację drużyny. 
 
20. W przypadku dyskwalifikacji, drużyna zdyskwalifikowana zajmie ostatnie miejsce w tabeli. 
 
21. W przypadku braku opłaty rejestracyjnej w sezonie 2017/2018 dla Ekstraklasy i II Ligi za 
zgłoszenie drużyny do rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski do dnia 15 stycznia, drużyna ta 
może zostad wykluczona z rozgrywek DMP w nadchodzącym sezonie, a dana klasa rozgrywkowa 
zostanie zweryfikowana przez PZK SBS, na nowy sezon, bez tej drużyny. 
 
22. Wszystkie reklamacje dotyczące wyników oraz przebiegu pojedynków powinny byd zgłaszane 

Komisji sędziowskiej danej klasy rozgrywkowej i rozpatrywane przez nią natychmiast po zaistnieniu 

sytuacji spornej, nie później niż do zakooczenia zawodów. O każdej takiej sytuacji Komisja 

sędziowska powiadamia elektronicznie KGiD oraz zarząd PZK SBS, wysyłając komunikat e-mail na 

adres sbs@pzksbs.pl, do godziny 21:00, w dniu zawodów. 
 
23. Wszystkie sprawy nieujęte niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję Gier 
Dyscypliny, a w dalszej kolejności przez Zarząd PZK SBS, w terminie koniecznym do uzyskania 
potrzebnych ustaleo prowadzących do rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy. 
 
24. Ponadto stosuje się zasady ujęte w Ogólnym Regulaminie Rozgrywek, Kręglarskim Regulaminie 
Sportowym, Etyce Bowlingowej, przepisach ETBF oraz MKOL. 
 
25. Zarząd PZK SBS nie planuje zmian niniejszego Regulaminu, jednakże zastrzega sobie taką 

możliwośd w przypadku obiektywnych problemów z realizacją poszczególnych jego punktów lub 

zaistnienia sytuacji nie przewidzianych zapisami regulaminu. 
 
26. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Gier i Dyscypliny oraz Zarządu PZK SBS. 

 

Załącznik 1. – Schemat rozgrywek Ekstraklasy 8 - drużynowej,  
Załącznik 2. – Karty gry 8DR-D1 – wzór jednostronicowy (do wykorzystania dla wszystkich 
lig),  
Załącznik 3. – Formularz zgłoszeniowy drużyny do DMP, Załącznik 5. – Szczegółowe schematy 
opcji baraży ligowych.  
 
Załącznik 4. – Schemat rozgrywek I ligi 14- drużynowej  
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Drużynowe Mistrzostwa Polski Załącznik 1.  
  

PZK SBS 2017   

 

Schemat kolejności rozgrywanych pojedynków 
 

oraz przypisania numerów torów dla 8 drużyn.  
 
 
 

 

Numery torów: Tor 1 - Tor 2 Tor 3 - Tor 4 Tor 5 - Tor 6 Tor 7 - Tor 8 

Mecz 1: Drużyna 1 vs. Drużyna 2 Drużyna 3 vs. Drużyna 4 Drużyna 5 vs. Drużyna 6 Drużyna 7 vs. Drużyna 8 

Mecz 2: Drużyna 6 vs. Drużyna 8 Drużyna 5 vs. Drużyna 7 Drużyna 2 vs. Drużyna 4 Drużyna 1 vs. Drużyna 3 

Mecz 3: Drużyna 5 vs. Drużyna 4 Drużyna 1 vs. Drużyna 8 Drużyna 7 vs. Drużyna 3 Drużyna 2 vs. Drużyna 6 

Mecz 4: Drużyna 3 vs. Drużyna 6 Drużyna 7 vs. Drużyna 2 Drużyna 1 vs. Drużyna 5 Drużyna 8 vs. Drużyna 4 

Przerwa 
- - - - 

techniczna     

Mecz 5: Drużyna 7 vs. Drużyna 1 Drużyna 4 vs. Drużyna 6 Drużyna 3 vs. Drużyna 8 Drużyna 5 vs. Drużyna 2 

Mecz 6: Drużyna 2 vs. Drużyna 3 Drużyna 8 vs. Drużyna 5 Drużyna 4 vs. Drużyna 1 Drużyna 6 vs. Drużyna 7 

Mecz 7: Drużyna 4 vs. Drużyna 7 Drużyna 6 vs. Drużyna 1 Drużyna 8 vs. Drużyna 2 Drużyna 3 vs. Drużyna 5 



Drużynowe Mistrzostwa Polski PZK SBS 2017 / Kolejka nr: Data: Dz1-8D 

Nazwa drużyny Nr ToruNazwa drużyny przeciwnej    
 

Nr Lic. Imię Nazwisko                                 Hdcp Gra1 Gra1+H Pkty 

 

    

    

    
 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 

Pkty Gra1+H Gra1 Hdcp    Imię Nazwisko Nr Lic. 

 
 
 
 
 
 
 

Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej 

 

Nr Lic. Imię Nazwisko                                 Hdcp Gra1 Gra1+H Pkty 

 

    

    

    
 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 

Pkty Gra1+H Gra1 Hdcp    Imię Nazwisko Nr Lic. 

 
 
 
 
 
 
 

Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej 

 

Nr Lic. Imię Nazwisko                                 Hdcp Gra1 Gra1+H Pkty 

 

    

    

    
 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 

Pkty Gra1+H Gra1 Hdcp    Imię Nazwisko Nr Lic. 

 
 
 
 
 
 
 

Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej 

 

Nr Lic. Imię Nazwisko                                 Hdcp Gra1 Gra1+H Pkty 

 

    

    

    
 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 

Pkty Gra1+H Gra1 Hdcp    Imię Nazwisko Nr Lic. 

 
 
 
 
 
 
 

Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej 

 

Nr Lic. Imię Nazwisko                                 Hdcp Gra1 Gra1+H Pkty 

 

    

    

    
 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 

Pkty Gra1+H Gra1 Hdcp    Imię Nazwisko Nr Lic. 

 
 
 
 
 
 
 

Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej  

       
Nr Lic.   Imię Nazwisko HdcpGra1Gra1+H   Pkty  Pkty   Gra1+HGra1    Hdcp   Imię Nazwisko Nr Lic. 

       

       

       

       
 

 Suma zdobytych punktów Total pin 
    

Nazwa drużyny  Nr Toru  

 
Total pin Suma zdobytych punktów 

 
Nazwa drużyny przeciwnej  

       
Nr Lic.   Imię Nazwisko HdcpGra1Gra1+H   Pkty  Pkty   Gra1+HGra1    Hdcp   Imię Nazwisko Nr Lic. 

       

       

       

       
 

Suma zdobytych punktów Total pin 
 
Total pin Suma zdobytych punktów 



Miejscowość:  
 

Data: 
 
 

 

pieczęć klubu 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY KLUBOWEJ DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH  

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  PZK SBS 

 

Klub       zgłasza i potwierdza udział drużyny 
                  

o nazwie 

      

w rozgrywkach, organizowanych 

     

           
                 

   

przez Sekcję Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego, w sezonie  
. 

               

Klub z siedzibą w (podać adres): 

            

,            
                 

               

,                
                  

           

wpisany do rejestru          , 
            

pod numerem 

    

, w dniu 

     

.         
              

          

Miejsce rozgrywek (nazwa centrum):        , 
          

         

adres:     ilość torów   
                  

 

Osoba odpowiedzialna w Klubie za sprawy organizacyjne związane z udziałem w DMP  

 

Przedstawiciel Klubu do kontaktu z PZK SBS:  
 
adres e-mail:  
 
nr telefonu kontaktowego:  
 

Adres do korespondencji:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

czytelny podpis osoby 
     upoważnionej z Zarządu Klubu 

Zgłoszenie należy przesłać, w formie elektronicznej, na adres e-mail: sbs@pzksbs.pl 
 
Każda drużyna musi być zgłoszona na odrębnym formularzu opatrzonym odręcznym podpisem. 


